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LISTA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH UJAWNIANYCH PRZEZ UCZNIÓW NA 

TERENIE SZKOŁY 

1. Uczeń pali papierosy na terenie szkoły (w budynku lub obejściu szkoły). 

2. Uczeń zachowuje się w sposób agresywny w stosunku do innych uczniów w szkole 

(uderza, popycha, szarpie). 

3. Uczeń bez skrępowania używa wulgarnych słów. 

4. Uczeń zakłóca przebieg lekcji (głośno porozumiewa się z kolegami, chodzi po klasie, 

rzuca przedmiotami). 

5. Uczeń dokonuje kradzieży. 

6. Uczeń zbyt swobodnie zachowuje się w relacjach z płcią przeciwną. 

7. Uczeń miał doświadczenia z alkoholem. 

8. Uczeń w sposób poufały odnosi się do nauczyciela. 

9. Uczeń nie przestrzega obowiązujących w szkole norm dotyczących stroju 

uczniowskiego. 

10. Uczeń opuszcza pojedyncze lekcje lub nie przychodzi do szkoły bez 

usprawiedliwienia (wagaruje). 

11. Uczeń dopuszcza się niszczenia mienia szkolnego (pisanie po ławkach, rysowanie 

ostrym narzędziem). 

12. Uczeń opuszcza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA ZACHOWAŃ NAPRAWCZYCH WYPRACOWANA PRZEZ UCZNIÓW, 

NAUCZYCIELI, RODZICÓW (RADA RODZICÓW, TRÓJKI KLASOWE) ORAZ 

PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGII. 

- posprzątać po lekcjach tereny szkolne  np. boisko szkolne, korytarze szkolne i inne 

pomieszczenia; 

- opracować plakat tematyczny o środkach odurzających; 

- udzielenie nagany uczniowi przez dyrektora szkoły na forum szkoły; 

- we wskazanym czasie i okresie meldować się u pedagoga szkolnego; 

- opracować ulotkę o szkodliwości palenia papierosów; 

- zabranie przywilejów ucznia np. udział w dyskotece, zajęciach SKS; 

- napisać np. 100 razy krótką podaną myśl w wyznaczonym terminie; 

- przygotować pracę pisemną nt. kulturalnych form zachowania w określonych sytuacjach 

i przedstawić społeczności klasowej jako lekcja wychowawcza; 

- wskazać wyrazy zastępcze do używanych wulgaryzmów; 

- sprzątanie klasy po lekcjach; 

- każdy uczeń, który zakłóca lekcje siedzi oddzielnie bądź stoi w wyznaczonym miejscu całą 

godzinę; 

- oddanie skradzionej rzeczy na forum klasy; 

- przyznanie się publiczne do winy; 

- przeczytać wskazaną przez nauczyciela pozycję bądź wykonanie zadań określonych przez 

nauczyciela; 

- wykonanie laurki z przeprosinami dla nauczyciela lub plakatów i powieszenie w widocznym 

miejscu w szkole; 

- pomoc pracownikom obsługi tyle ile godzin ma nieusprawiedliwionych; 

- kilkakrotne przepisywanie notatki z lekcji, które opuścił; 

- wykonuje pomoc naukową z danego przedmiotu; 

- praca po lekcjach na rzecz szkoły KOZA. 

 

 

 

 



REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU 

1. Szkolny System Zapobiegania Zachowaniom Problemowym Uczniów jest znany całej 

społeczności szkolnej. 

2. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z Systemem mogą skorzystać z wersji drukowanej 

znajdującej się w gabinecie pedagoga szkolnego lub z informacji zamieszczonej na stronie 

Internetowej PSP NR 1 w Brzegu (http://sp1brzeg.wodip.opole.pl/) 

3. Wykonanie zadania naprawczego zleca uczniowi nauczyciel, wychowawca lub pedagog 

szkolny w przypadku notorycznego naruszania przez ucznia porządku i dyscypliny szkolnej. 

Uczeń ma prawo wyboru rodzaju zadania naprawczego z listy zadań właściwych dla danego 

zachowania problemowego. Osoba zlecająca wykonanie zadania określa czas jego realizacji 

oraz formę prezentacji efektów działania. Całość odnotowuje w zeszycie kontaktów. 

4. Niezbędne jest udzielenie przez osobę zlecająca wykonanie zadania naprawczego pomocy 

i wsparcia uczniowi - wyjaśnienie sposobu wykonania zadania, dostarczenie informacji, 

wskazanie źródeł informacji, pomoc w ich opracowaniu, kontrola wykonania zwłaszcza, gdy 

efekty mają być zaprezentowane na forum klasy lub szkoły. 

5. Wykonanie zadania naprawczego powinno angażować kreatywność ucznia - jego 

umiejętności werbalne (referat, notatka), plastyczne (plakat, poster, rysunek w formie 

komiksu), społeczne (poprowadzenie dyskusji panelowej), aktorskie (drama, recytacja), 

manualne (prace porządkowe, naprawa sprzętu). 

6. Ponieważ jednym z warunków wyzwalania kreatywności jest poczucie autonomii 

i humoru zlecanie wykonania działania naprawczego nie powinno odbywać w atmosferze 

karania i narzucania uczniowi ścisłego sposobu jego realizacji. 

7. Wiele z prezentowanych działań uczniowie mogą wykonywać w grupach (2-3 osoby). 

Dobre pokierowanie pracą takiego zespołu może być okazją do ćwiczenia u uczniów 

umiejętności współpracy. 

8. Przygotowane zostanie miejsce na stała ekspozycje prac i wytworów uczniów (gazetka 

ścienna, gazetka uczniowska). 

9. W stosunku do ucznia, który nie zastosuje się do zaleceń wynikających z Systemu 

stosowane będą inne, pozostające w gestii szkoły, oddziaływania dyscyplinujące. 

 


